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Barendrecht gaat voor 200 elektrische deelauto’s tegen 
parkeerdrukte en CO2 uitstoot 
 
Vanaf september kunnen zowel Barendrechtse bedrijven als bewoners zich aanmelden voor een 
nieuwe 100% elektrische deelauto service. Vandaag ondertekenden Wethouder Johan van 
Wolfswinkel van de gemeente Barendrecht, Gerard Verveer (tank- en wasstation Ziedewij), Victor 
Meertens (fitness centrum Wellnesselande) en initiatiefnemers Wouter Lagendijk en Edwin 
Bestebreurtje van NRGYZONE het convenant voor een energieker Barendrecht.  
 
Doelstelling is om binnen 3 tot 5 jaar in nauwe samenwerking met regionale bedrijven, gemeente, 
bewoners, VvE’s en projectontwikkelaars zo’n 200 elektrische deelauto’s in te zetten om de 
parkeerdruk en CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. Met een slimme app kunnen deelnemende 
bedrijven en buurtbewoners snel een elektrische deelauto lokaliseren, reserveren en openen. BP 
Ziedewij verzorgt het dagelijks beheer en het schoonmaken van alle deelauto’s.  
 
Autodelen: voordelen voor zowel mens, milieu en portemonnee! 
Auto delen is bijzonder populair. Vooral voor deelnemende bedrijven en instellingen kan het delen 
van 1 of meer elektrische auto’s met collega’s op jaarbasis een flinke kostenbesparing opleveren. 
Daarnaast heeft reductie van het aantal auto’s in de regio positieve gevolgen voor o.a. de 
parkeerdruk, filevorming en de leefbaarheid in de buurt.  
 
Het motto is dan ook: delen is het nieuwe hebben. De initiatiefnemers streven er naar om door een 
fijnmazig netwerk van elektrische deelauto’s en laadpalen in de gemeente een eigen auto of 2e auto 
voor de deur overbodig te maken.  
 
De deelauto’s worden gestationeerd bij bedrijven, in buurten maar ook op strategische locaties in de 
zone. Denk hierbij aan populaire winkelgebieden, industrieterreinen, station, fitness centra, 
sportverenigingen en andere veel bezochte plekken in de gemeente. Slimme koppelingen met OV en 
fietsroutes in de zone zorgen ervoor dat je wonen, werk, sport, shopping en vrije tijd makkelijk met 
elkaar kunt combineren. 
 
“Met het programma hopen wij een flinke stap vooruit te zetten als het gaat om 100% duurzame 
mobiliteit en gezondheid. Want niet geheel onbelangrijk: wie meer fietst, wandelt en beweegt voelt 
zich nog fitter en energieker ook“ aldus Wouter Lagendijk initiatiefnemer en oprichter van 
NRGYZONE. Bedrijven, VvE’s en bewoners die zich nu aanmelden via de website krijgen daarom als 
extra stimulans gratis sporttegoed bij de aangesloten fitness centra en sportverenigingen. Samen 
voor een energiek Barendrecht!” aldus Lagendijk. 
  
Noot voor redactie:  
 
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op onze website www.nrgyzone.com of neemt u 
contact op met Wouter Lagendijk (directeur en oprichter NRGYZONE), wouter@newratio.com of op 
telefoonnummer 0632055558 of Edwin Bestebreurtje, ebestebreurtje@fier.net of op 
telefoonnummer 0613105753 
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